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Číslo zápisnice: 
 

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou1) 

 
Názov športovej organizácie: Slovenská kanoistika  

Názov zasadajúceho orgánu: Prezídium Slovenskej kanoistiky 

 
Miesto konania zasadnutia:  Bratislava, Junácka 6 

Deň konania zasadnutia: 8.10. 2019 

Čas začiatku zasadnutia: 15:45 hod  Čas ukončenia zasadnutia: 17:30  hod 

 

Predsedajúci: Ivan Cibák,  Zapisovateľ: Matúš Štulajter, Overovateľ: Róbert Petriska 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):2) 

1. Ivan Cibák 
2. Richard Grigar 
3. Richard Galovič 
4. Róbert Petriska 
5. Ľubomír Nebeský 
6. Róbert Orokocký 
7. Boris Bergendi 

 
 
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 4  

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ: 

❏ ÁNO 

❏ NIE 

Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 4 

 

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia 
dodržaná 

❏ BOLA 

❏ NEBOLA 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:3) 

1. Rozdelenie úloh 
2. Rozpočet 
3. Zhodnotenie významných športových podujatí 
4. Rôzne 

ZA: 7 
PROTI: 0 
Schválené 

 
 

 
1) Náležitosti zápisnice zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou upravuje § 21 ods. 2 Zákona o športe.  
2) § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe. 
3) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe. 
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PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4) 

❏ podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 1-3 

❏ podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 1-3 

❏ podklady k jednotlivým bodom sú archivované5 elektronicky na sekretariáte 
sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky, príp. ich schválená výsledná podoba 
zverejnená na webovej stránke www.canoe.sk  

 

ÚVOD 
 
I. Cibák informoval zúčastnených o pracovnom stretnutí ohľadom nájmu kancelárií v Dome 
športu.  
 

 

1. ROZDELENIE ÚLOH  
 

 1. B. Bergendi rozdelil úlohy týkajúce sa nových interných predpisov nasledovne: 

a) Kompetenčnú smernicu vypracuje R. Petriska a R. Galovič do ďalšieho zasadnutia Prezídia 

SK 

b) Marketingovú stratégiu do roku 2024 vypracuje R. Petriska a R. Galovič, termín nebol 

stanovený 

c) Návrh zmeny č. 15 ods. 4 a 5 Stanov Slovenskej kanoistiky pripraví p. Oršula a I. Cibák 

 

2. M. Štulajter pripraví aplikáciu poznatkov zo Smernice o verejnom obstarávaní na rok 2019 

pre zamestnancov sekretariátu SK 

 

3. Kanoista roka 2019 – R. Orokocký a B. Bergendi preveria u trénerov termíny pre čo 

najväčšiu účasť športovcov na stanovenie dátumu konania tohto podujatia 

 

4. Vypracovanie nového Disciplinárneho poriadku a Rokovacieho poriadku prezídia na 

najbližšie prezídium – Ľ. Nebeský 

 

     

2. ROZPOČET 
 
Hlasovanie členov o súčasnej podobe navýšeného rozpočtu Slovenskej kanoistiky: 
ZA: 7 
PROTI:  
Schválené 
  
 

3.     ZHODNOTENIE ÚČASTI NA VÝZNAMNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATIACH 
 
R. Petriska (doplnil Boris Bergendi) a R. Galovič zhodnotili pozitíva a negatíva účasti členov 
Slovenské kanoistiky za jednotlivé Sekcie, najväčším negatívom bolo účinkovanie žien v C1 
na MS v Seu ´d Urgell. 
 
 

 
4) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
5) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 

http://www.canoe.sk/
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4. RÔZNE 
 
Je potrebné doriešiť angažovanie informatika na hardwarové aj softwarové záležitosti  v čo 
najkratšej dobe – nebola stanovená zodpovedná osoba na túto úlohu 
 
B. Bergendi – Návrh zmeny Stanov ohľadom početnosti členov SK SDV na Konferencii SK - 
nebola stanovená zodpovedná osoba na túto úlohu 
 

Predbežný termín zasadnutia Prezídia Slovenskej kanoistiky bol stanovený na december 

2019.  

 

 
 

POUČENIA O OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: 

Podľa § 21 ods. 3 Zákona o športe sa zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou 

pôsobnosťou zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu 

najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia. 

 

Podľa § 67 ods. 3 písm. g) Zákona o športe spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov 

stráca národný športový zväz, ak zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou 

pôsobnosťou neobsahuje povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe. 

 

 

 

Zapisovateľ:     Predsedajúci:   Overovateľ 

 

Matúš Štulajter   Ivan Cibák   Róbert Petriska 

..............................   ..............................  ............................. 

    

podpis     podpis    podpis 

 

 
 

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI:6) 

Tvorí prílohu zápisnice z rokovania Prezídia Slovenskej kanoistiky a je archivovaná na 

sekretariáte Slovenskej kanoistiky. 

 
6) Do prezenčnej listiny sa zapíšu a podpíšu okrem členov príslušného orgánu aj všetky ďalšie osoby zúčastnené na zasadnutí 

orgánu alebo na prerokovaní niektorého z bodov programu. 


